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 )املتن(

بع  -رمحه اهلل–: قال املؤلف الطالب تتمة لباب صالة التطوع، الرضب الرا

 -ما ُتسن له اجلامعة, وهو ثالثة أنواع:

 )الرشح(

احلميييييد هلل رب العييييياملني، وال يييييالة والسيييييالم عيييييىل أرش  األنبييييييا   :الشييييييخ

 واملرسلني, سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

يبيييني ل يييا بييياب صيييالة التطيييوع، وكيييان قيييد قسيييم  -رمحيييه اهلل–ل امل ييي ف ميييا ا

أو نافلية ُتيؤ    -2، نافلية   ُيرشيع في يا اجلامعية -1 :قسمني اث ينيهذا الباب إىل 

فييرا  ، وهييذا القسييم تكلم ييا عليييه وبي ييا أحكامييه وفروعييه، ثييم بقيي  علي ييا القسييم 

فييت التيي  رُشعيي   ميا :الثيا  ميين هييذا البيياب وهيو مييا ُتسيين لييه اجلامعيية، أي هيي  ال وا

 يف مجاعة، وُتؤ   يف مجع من ال اس.إ  أهنا رُشع  

قسم اها إىل ونحن قد  (بأهنا عىل ثالثة أ رب) :-رمحه اهلل–وقال امل  ف 

واليااوي،،  -4وا ستسقا   -3والكسوفني  -2العيدين  -1 :أربع، وقل ا بأهنا

خير  العييدينأل ألنيه أفير   يام وافق يف الثالثية األوىل وأ -رمحه اهلل–وامل  ف 

فييت  باًبييا خاًصييا، و  مشيياحة يف ا صييطالح, فأيييد الن أن يبييني لييل أحكييام ال وا

بدأ الن بأهنيييا عيييىل ثالثييية أقسيييام، وهييي  وسيييي :التييي  رُشعييي  يف اجلامعيييا ، وقيييال

 بالقسم األول.

 )املتن(
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 -:وهو ثالثة أنواع

 . رماانالااوي، وه  عرشون ركعة بعد العشا  يف :أحدها وهو

 )الرشح(

فيييييت التييييي  تكليييييم علي يييييا امل ييييي ف، وُترشيييييع يف اجلامعييييية, قيييييال هييييي   :أول ال وا

الييييييااوي،، والييييييااوي، مجييييييع ومفر هييييييا ترو،يييييية، والاو،يييييية هيييييي  واحييييييد راحيييييية، 

وسيييييمي  اليييييااوي،أل ألهنيييييم كيييييانوا لكثيييييرة السيييييالم في يييييا يرتييييياحون بيييييني ال يييييالة 

ي، فأنييه ي  ييب عييىل القيييام وال ييالة, فُسييمي  بييالااوي،، وإذا أظبييق لفيي  الييااو

 .إذا وقع يف لياٍل رماان، أما يف غأه فُيسمى قيام ليت

وأمجع األمة عىل مرشوعيت ا فقد جا  يف  ،والااوي، س ة ثابتة عن ال ب  

يرغب ييييا يف قيييييام  كييييان ال بيييي   :، أنييييه قييييالال ييييحيحني ميييين رواييييية أ  هريييييرة 

من قيام رمايان إيامًنيا واحتسياًبا، » :رماان، إ  أنه مل يعزم فيه علي ا، وكان يقول

 .«ُغفر له ما تقدم من ذنبه

ورغيييب في يييا ألييياذان ألن رمايييان هيييذا  ييي ر  فيييالااوي، ثبتييي  عييين ال بييي   

مبيييارص اصييييطفاه اهلل عيييىل سيييياثر األ يييي ر وهيييذا ثابيييي  يف الرشييييع، فييي ن الرشييييع قييييد 

فايييت بعيييا األ ميييان عيييىل بعيييا، وقيييد فايييت بعيييا األمييياكن عيييىل بعيييا، وقيييد 

األ خاص عيىل بعيا، وهيذا التفاييت   ُي يير فييه إىل احلكمية، بيت فات بعا 

يف السي ة  اهلل سيبحانه وتعياىلهو حما تفايت مين ع يد اهلل سيبحانه وتعياىل, في ن 

الت  احتو  عىل أث ى عرش   ر, فات في ا   ر رمايان, ثيم هيذا الشي ر اليذي 
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حتييو  عييىل احتييو  عييىل عييدة ألييام فاييت فيييه يييوم اجلمعيية، ثييم يييوم اجلمعيية الييذي ا

عييدة سيياعا ، ُفاييت فيييه سيياعة واحييدة، ثييم ألييام السيي ة كامليية فاييل  ليالي ييا، ثييم 

ُفال  ليلة القيدر عيىل مجييع ليالي يا, وُفايت ييوم عرفية عيىل سياثر ألام يا، وف ايت 

عيىل سياثر األنبييا , وهيذا حميا تفاييت مين  األنبيا  عىل ال اس، وُفايت ال بي  

 .اهلل سبحانه وتعاىل

اليااوي، ُتطليق  :، وقل ا(الدرب األول هو صالة الااوي،) :فقال امل  ف

 ركعة.أهنا عرشين  :إذا ُخ    برماان، بقي  ه ا مسألة أنه قال

الااوي، وقت ا يبيدأ مين بعيد صيالة العشيا  إىل ظليوع الف ير،  :يقول الفق ا 

, الذي ثب  عن )بأن عد ها عرشون ركعة( :، وقال امل  فهذا وق  الااوي،

ميين حييديئ عاثشيية وغأهييا را اهلل ع  ييا وعيين ال ييحابة أمجعييني، إن  ال بيي  

صييييىل يف املسيييي د يف رماييييان يف أول ييييييوم، ف ييييىل ب ييييالته مجاعيييية مييييين  ال بيييي  

ف يىل مجاعية  أصحابه, ثم يف الييوم الثيا  انترشي افيىل ف يىل يف املسي د، ال بي  

بييييع أمتليييي  املسيييي د  أكييييىل ميييين أصييييحابه، وكييييذلل يف اليييييوم الثالييييئ, يف اليييييوم الرا

وصييىل  ييم  مل خييير   ييم، فلييام أذن الف يير وخيير  ال بيي   بال يياس إ  أن ال بيي  

أهييييا ال ييياس أنييه مل خيفيييى مكيييانكم بيياألم ، وأن ييي  مل أخييير  »:صييالة ال يييب،، قييال

أو  , فييال ب  «إليييكم خشييية أن يفيير  عليييكم، ولييين ُفيير  عليييكم مييا أظقتييوه

اعيية ويف ليييال رماييان، إ  أنييه مل بييدأ يف سيي ة الييااوي، ف ييو الييذي سيي  ا لل يياس مج

يواظب مع ال حابة علي ا لوجيو  علية، وهي  خشيية أن ُيفير  عيىل األميةأل ألن 
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قيييال يف احليييديئ يف  ، يقتىضييي إن  الترشييييع مسيييتمر حتيييى ال بييي  وجيييو  ال بييي  

,  ييييذا «إن أ ييييد ال يييياس ع ييييد اهلل ميييين سييييأل مسييييألة ُفحرميييي  لسييييؤاله» :البخيييياري

األنبييا  بشيكت عيام إىل أنيه ُيكيره كثيرة السيؤالأل حتيى جتدون ع د ال يحابة أو ميع 

، وال بيي  يف بداييية الترشيييع كانيي  ال ييحابة قييد هُنييوا عيين سييؤال ال بيي   ال بيي  

 كثيييرة سيييؤا ن واخيييتالف م عيييىل  :جعيييت مييين ميييواظن الايييعف عييين األميييم، قيييال

إذا جييييا  السييييؤال اقتىضيييي أن ي ييييزل الترشيييييع، فيييي ذا اقتىضيييي أن ي ييييزل أنبييييياث م، ألن 

رشييييييع بيييييام إن الترشييييييع ُيسيييييمى ع يييييد الفق يييييا  أو ع يييييد األصيييييوليني بيييييالتكليف، الت

الشييدة واملشييقة، فييبام إن   يوجييد سييؤال  :والتكليييف هييو مييأخوذ ميين الكلفيية، أي

إًذا األمييير عيييىل اهلباحييية  يييذا مل ييييرخ  ع يييد ال يييحابة يف السيييؤال إ  لإلعيييرابأل 

البا ييية، ألن لييه ،ييق وك ييا نفييرح إذا جيا  اهلعييرا  ميين  :حتيى قييال بعييا ال ييحابة

هلعيييرا  فيييال  يييو  ليييه أن يسيييأل بيييت أن يسيييأل ميييا يمكييين أن يسيييتفيد م يييه، أميييا غيييأ ا

 .يبقى األمر عىل اهلباحة 

من هذا امل طلق ما أرا  أن يواصت  م قييام رمايان كي    ُيرشيع  فال ب  

خييير   أو مالييي  افالفييية إىل عمييير  فليييام تيييويف ال بييي  وكييي    ُيفييير  علي يييا، 

ديئ هذا أخرجيه البخياري ومسيلم يف صيحيح ام فخير  عمير فيرأ  ال ياس واحل

أر  أ  لييو مجعيي  ال يياس عييىل إمييام  :ي ييلون مجاعييا  يف املسيي د متفرقيية، فقييال

واحييد فأنييا أوىل، ف مع ييم عييىل ُأ  بيين كعييب، ف ييلوا ب ييالة ُأ , ومجييع عميير بيين 

رآهم عييييىل عرشييييين ركعييية، ثييييم خيييير  عميييير بعيييدها يف اليييييوم الثييييا  فيييي افطييياب 
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نعميييي  البدعيييية إ  إن ال ييييالة التيييي  ي ييييامون ع  ييييا أفاييييت  :ي ييييلون مجاعيييية فقييييال

 ألن ال بي   :وأعيم، ألهنم كانوا قييام اليااوي، بعيد صيالة العشيا ، وعمير قيال

قل يا أخيره أوىل  ونحين تكلم يا عيىل ذليل يف قييام اللييت ,ألا تكلم عىل صيالة اللييت

أنييتم ت ييلون الن تييراوي، وهييذا ال  جيييد إ   :وأعيييم يف الثلييئ األخييأ، فقييال

أن الت  ت امون علي ا يف الثلئ األخأ أعيم وأفات. أخيذ الفق يا   يذا واسيتقر 

أنييييه ُيسيييين يف لييييياٍل رماييييان صييييالة الييييااوي، يف مسيييياجد عليييييه إمجيييياع األميييية عييييىل 

املسييييلمني عييييىل إمييييام واحييييد إ  أن مجيييياهأ الفق ييييا  أخييييذوا بحييييديئ عميييير هييييذا، 

بيييأن عرشيييين ركعييية، وخيييالف يف ذليييل ماليييل وأهيييت املدي ييية، فييي ن ماليييل  :وقيييالوا 

إن صيالة اليااوي، سيتة وثالثيني ركعية، وقيال مالييل  -رمحيه اهلل–أور  يف موظيأه 

 عىل هذا أ رك  أهت بلدنا يف العمت القا م ع دهم.و :يف املوظأ

ت أهت املدي ة مل يقترصوا عيىل عرشيين بي :يقول اهلمام الشافع  يف كتابه األم

 ا وا سيييييتة عرشييييي ركعيييييية، ألن أهيييييت مكييييية كييييييانوا  : ا وا للسييييي  وثالثيييييني، يع يييييي 

ي لون عرشين، إذا صلوا عرشين كانوا  لسون ما بني كت ركعتني، فام بيني كيت 

ركعتييييني كييييانوا يطوفييييون ظييييوا ، فييييأرا  أهييييت املدي يييية أن يلتحقييييوا  ييييم يف األجيييير 

إ  إن  فأحييييدثوا لكييييت ظييييوا  أربييييع ركعييييا ، فأصييييبح  سيييي  وثالثييييني ركعيييية،

و  ي بغي  ذليل إ  ألهييت املدي ية أميا سيياثر املسياجد ف هنييا  :اهلميام الشيافع  يقييول

   تلحق يف الفات بمس د رسول اهلل ف هنم يقترصون في ا عىل العرشين.
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وهذا هيو اليذي علييه مجياهأ الفق يا  وأنيه بي ا الن أن الااوي، أهنا عرشين 

وأنييه خيياص بليييان رماييان، يف مسييألة يبييدأ بعييد صييالة العشييا  إىل ظلييوع الف يير، 

بال سيييبة لليييااوي، مييين األفايييت أن ي يييلي ا اهلنسيييان يف بيتيييه أو واحيييدة ه يييا هييي  

، الذي عليه مجاهأ الفق ا  عىل أن  صالة الااوي، يف املس د ي لي ا يف اجلامعة

ميييع اهلميييام مطلًقيييا مفايييلة وذهيييب اهلميييام ماليييل وبعيييا الشيييافعية واهلميييام أبيييو 

ييية إىل إن صييالة الييااوي، إذا للشييخ  يف ذاتييه إذا صييىل يف بيتييه يوسييف ميين احل ف

وكييييييت واحييييييد صييييييىل يف بيتييييييه وحيييييييئ أن إذا صييييييلوا فيييييير   يف البيييييييو  وتعطليييييي  

املسيييييياجد فيييييياتفقوا عييييييىل إن ال ييييييالة يف املسيييييي د أوىل، أمييييييا إذا كانيييييي  ال ييييييالة يف 

 املس د قاثمة وكيان للشيخ  ورً ا مين حفيية وأرا  أن ييؤم أهيت بيتيه ف يذا أوىل

، هيذا ألنيه خير , من أن ي لي ا مجاعة، واسيتدلوا بحيديئ عمير بين افطياب 

 -رمحيه اهلل–ألهنم ي لون فيدل عيىل أنيه مل يكين ي يم مع يم، إ  أن اهلميام أمحيد 

ميين » :كييام يف ال ييحيحني قييال وهييذا عييىل خييال  املرشييوع، فيي ن ال بيي   :يقييول

, «ُغفيير لييه مييا تقييدم ميين ذنبييهقييام مييع إمامييه إىل أن ي رصيي  إمامييه يف قيييام الليييت فقييد 

نييي  عيييىل هيييذه الفاييييلة وهييي  مغفيييرة اليييذنوب وهييي  أنيييل ت يييم ميييع  فيييال ب  

–بين اهلميام أمحيد , حتيى يقيول عبيد اهلل اهلمام و  ت رص  حتى ي رصي  اهلميام

وكييان والييدي لشييدة ذسييكه  ييذا احلييديئ كييان إذا صييىل الييااوي،  :قييال-رمحييه اهلل

م اليوتر ثيم   يقيوم مين  لسيه حتيى ي رصي  ي م كت الااوي، مع اهلميام وي ي

حتيييى ي رصيييي   :حتييييى ي رصييي  إماميييه, يع يييي  اهلميييام فكيييان ،مييييت قيييول ال بييي  
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إذا صيىل الييااوي، إماميه مين املسيي د، وتتبيع هييذه املسيألة مسييألة عيىل إن اهلنسييان 

 ، ألن عموم هذا احلديئ وهذه األفاليةمع اهلمام ي بغ  له أن يكمت معه الوتر

ميع إمامييه الييوتر فقييد فاتيي   تقييدم ميين ذنبييه إذا مل ي ييت اييلية ُغفيير لييه مياالتي  هيي  أف

 عليه هذه األفالية وهذا ذام الكالم يف هذه الس ة واهلل أعلم.

 )املتن(

 الثا : صالة الكسو .

 )الرشح(

وأمجيع األمية  صالة يف مجاعة, وهي  ثابتية عين ال بي   :صالة الكسو  ه 

 املسياجد وعيىل أهنيا ُترشيع مجاعيا ، وتسيمى عىل مرشوعيت ا وعيىل أهنيا ُترشيع يف

كسيييييف  الشيييييم  وخسيييييف  :صييييالة الكسيييييو ، وجتيييييدون ع يييييد الفق ييييا  يقوليييييون

كسييف   :القميير، إ  لغيية واصييطالًحا ي يي، أن يطلييق اللفيي  عييىل األمييرين، يقييال

 :الشيييم  والقمييير أو خسيييف  الشيييم  والقمييير، إ  إن األوىل لغييية عيييىل أن يقيييال

الكسييييف،  كسيييف  الشييييم  مييييأخوذ ميييينكسيييف  الشييييم  وخسييييف القميييير، ألن 

 :إنسييان مكسييو  أو انكسييف يف عقلييه، بمع ييى :التغييأ  ييذا يقييول :والكسييف هييو

جييا   افسيو  فقييدوتقييول العيرب يف افسييو ، فافسيو  ميين التغيأ، أمييا تغيأ، 

   .[81:]الق  {َفَخَسْف َا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَ  } :يف القرآن

، وأما نور القمير فييذهب, في ي، الذهاب  ذا الشم  تتغأ :وافسف هو

لغة أن ي دق عىل القمر خسوًفا وعىل الشم  كسوًفا، وهذه ظواهر كونيية تقيع 
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 يا صيالة معي ية وحميدو ة واتفقي   وه  عيىل غيأ األيألو , ليذلل رشع ال بي  

 كيفيت ا ثم نعيد رشح ا إن  ا  اهلل.سو  نقرأ , األمة عىل هذه ال الة

 )املتن(

فيي ذا مييا كسييف  الشييم  أو القميير فييزع ال يياس إىل لكسييو  اصييالة  :والثييا 

ال ييالة إن أحبييوا مجاعيية وإن أحبييوا أفييرا ا فيكييىل ويقييرأ الفا,يية وسييورة ظويليية, 

ثييم  , ثييم يرفيع فيقييرأ الفا,يية وسيورة ظويليية  ون التي  قبل يياا ظيوياًل ويركيع ركوًعيي

فيفعت  يركع فيطيت  ون الذي قبله ثم يرفع ثم يس د س دتني ظويلتني ثم يقوم

 مثت ذلل فتكون أربع ركعا  وأربع س دا .

 )الرشح(

إذا كسييييف  الشييييم  أو القميييير، أمييييا كسييييو   :هييييذه صييييالة الكسييييو ، قييييال

الشييييم  فقييييد أمجعيييي  األميييية عييييىل رشوع ال ييييالة فيييييه، أمييييا خسييييو  القميييير ففيييييه 

كييييام جييييا  يف ال ييييحيحني عيييين عاثشيييية  خييييال ، وسييييبب افييييال  هييييو أن ال بيييي  

يف اليييوم الييذي تييويف فيييه إبييراهيم   ع ييد ال بيي  وغأهييا إن كسييف  الشييم  عييىل

 يم، ثيم قيال  إهنا كسف  ملو  عيييم، ف يىل ال بي   :فقال ال اس ابن ال ب  

أهييييييا ال ييييياس إن الشيييييم  والقمييييير آيتيييييان مييييين آييييييا  اهلل   » :وقيييييام خطيًبيييييا وقيييييال

ن ميين آيييا  اهلل فيي ذا رألييتم ذلييل يكسييفان ملييو  أحييد و  لو  تييه وإنييام هيي  آيتييا

 .«فزعوا إىل ال الةفا

 :هذا احلديئ سو  نتكلم عىل هذا احلديئ يف هذه ال الة عىل نقاط
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وال قطة يف صفة القرا ة في ا،  وال قطة الثانية:كيفية ال الة،  :ال قطة األوىل

بعة:يف وقت ا, الثالثة:   يف كسو  القمر. وال قطة الرا

لفق ييييا  صييييفة نييييتكلم عييييىل ال ييييفة أوً  ألن امل يييي ف سيييياق ا، ع ييييد مج ييييور ا

صالة الكسو  ه  أن يكىل اهلمام ثيم يقيرأ الفا,ية ثيم يقيرأ بعيدها سيورة البقيرة، 

ثم يركع ركوًعيا مقيدار سيورة البقيرة، ثيم يرفيع، ثيم يقيرأ الفا,ية ثيم يقيرأ سيورة آل 

عمران, ثيم يركيع مقيدارها ثيم يرفيع ثيم يسي د سي دتني ظيويلتني ثيم يقيوم ويقيرأ 

بمقييدارها، ثييم يرفييع ويقييرأ الفا,يية ويقييرأ سييورة الفا,يية وسييورة ال سييا  ثييم يركييع 

األاثدة، ثم يس د س دتني، عيىل هيذه الكيفيية هي  عبيارة عين ركعتيني في يا أربعية 

ركوعييييا  وأربعيييية سيييي دا ، فمثييييت صييييالة ال ييييب، إ  أنييييه يايييييف ركييييوع في ييييا 

ركييوعني فالركعيية الواحييد يوجييب ركييوعني، ويطيييت يف القييرا ة ويطيييت يف الركييوع 

أمحييد  م مالييل، واهلمييام الشييافع  واهلمييامال ييفة قييال  ييا اهلميياوالسيي و ، وهييذه 

وعليييييه مجيييياهأ الفق ييييا  وافيييي، الكيفييييية، فأعييييد صييييفت ا حتييييى ترسييييخ الكيفييييية يف 

 الذهن.

 )املتن(

ف ذا ما كسيف  الشيم  أو القمير فيزع ال ياس إىل الكسو  صالة  :والثا )

  (,ة وسورة ظويلةال الة إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا أفرا ا فيكىل ويقرأ الفا

 ثييم يرفيييع فيقييرأ الفا,ييية ا ظييوياًل ويركييع ركوًعييي)بمقييدار سيييورة البقييرة،  :قل ييا

ثيم يركيع فيطييت  ون اليذي ) هذه القرا ة الثانية, (وسورة ظويلة  ون الت  قبل ا
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ثم السي دتني،  (ثم يرفع ثم يس د س دتني ظويلتني) هذا الركوع الثا ، (قبله

وهييذا قييول  (كييون أربييع ركعييا  وأربييع سيي دا ثييم يقييوم فيفعييت مثييت ذلييل فت)

 .مج ور الفق ا 

 )الرشح(

ُيرشي ع للكسيو  صيالة إ  أهنيا صيالة كسياثر  :يقول -رمحه اهلل–أبو ح يفة 

ركعتييييني بركييييوعني وبييييأربع سيييي دا  ثييييم صييييالة ال ييييب،، يف  :ال ييييلوا ، يع يييي 

ثبتي  ع يه يف األحا ييئ  يف هيذا هيو إن ال بي   وسبب افيال ال الة العا ية، 

عييييييدة كيفيييييييا ، هييييييذا احلييييييديئ رواه ابيييييين عبيييييياس  ييييييذه الكيفييييييية وعاثشيييييية كييييييام يف 

ال ييحي،، واهلمييام أبييو ح يفيية اسييتدل بأحا يييئ ابيين مسييعو  وأ  وأبييو ذر وأهنييم 

صيييالة ك يييالتكم، واحليييديئ اليييذي قدميييه  ف يييىل ال بييي   :قيييال كل يييم ال بييي  

ن الشيم  والقمير آيية مين آييا  اهلل إ» :الن الذي هو حديئ عاثشية، قيال ال بي 

, فييأبو «  خيسييفان ملييو  عييييم و  حلييياة، فيي ذا رألييتم ذلييل فييافزعوا إىل ال ييالة 

فيييافزعوا إىل ال يييالة أي ال يييالة املع يييو ة، وهييي  أن ت يييىل ركعتيييني  :ح يفييية قيييال

بركييوع وسيي و ، واجلم ييور أخييذوا بحييديئ عاثشيية وحييديئ ابيين عبيياس، ع ييدنا 

صييييىل صييييالة الكسييييو  إ  أهنييييا صييييالها بسييييتة  ال بيييي  رواييييية يف مسييييلم هيييي  إن 

ثالثييية ركوعيييا ، يف الركعييية األوىل، يع ييي  ثالثييية ركعيييا  يف هيييذه،  :ركيييوع، يع ييي 

والذي عليه املحققني وهيذا اليذي اختياره ابين جريير الطيىلي وميال إلييه عبيد اليىل 

، و  يمكييين أن وقالييه كييذلل ابيين ر ييد عييىل إن هييذه صييفا  ثبتيي  عيين ال بيي  
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في يا بياجلمع وا ختييار، ف يذه صيفا  ثبتي  عين  : ا بيالاجي، وإنيام يقياليقال في

 -رمحيه اهلل–يف الكسو ، فقد ُي ىل في ا صالة عا ية كقيول أ  خ يفية  ال ب  

وقيييد ُي يييىل في يييا عيييىل هيييذه الكيفيييية التييي  قيييال  يييا اجلم يييور، وقيييد ُي يييىل  يييا عيييت 

 عا .الكيفية الت    ناها يف رواية مسلم، إهنا ثالثة ركو

فعل يييا، وسيييبب   ييييا ة الركوعيييا  هيييذه، ألن ال بييي   :قيييال بعيييا الفق يييا 

كييان وال بيي  ف, «فييافزعوا إىل ال ييالة»:قييال هيذا أنييه ألييا كسييف  الشييم  فييال ب  

، فلييم تيي  م  ا  ركوًعييا فيي, ي ييم  ذا مييا ان ليي  يف الركعيية األوىل  ا  ركوًعييا آخييًرا

اخيتال  كليام  ا   ال يالة،  آخر، فكلام  ا  الكسو   ا   ال الة و ذا مُحيت

 هذه املسألة األوىل الت  يف صفت ا.و ذا مُحد اختال  الروايا  يف هذا الباب، 

يف وقييي  هييذه ال يييالة، اهلمييام الشيييافع  ييير  أهنيييا  :املسييألة الثانيييية يف وقت ييا

مطلًقييييييا، كلييييييام وقييييييع كسييييييو  فييييييزع ال يييييياس إىل ال ييييييالة، مج ييييييور الفق ييييييا  احل فييييييية 

بيأن الكسيو  هيو عبيارة عين نافلية وال افلية   ُت يىل  :يقوليونواألالكية واحل ابلة 

يف وقيييي  ال  يييي ، فيييي ذا وقيييييع كسييييو  بعييييد العرصييييي ع ييييد اجلم ييييور   ت يييييىل، ألن 

الوقيي  وقيي  هنيي ، لكيين ع ييد اهلمييام الشييافع  عييىل قاعدتييه هييو أن الكسييو  ميين 

ذوا  األسيباب فيي ًذا ُت يىل حتييى يف وقيي  ال  ي ، وسييو  نيتكلم يف هييذه املسييألة 

 .هذا الباب يف الساعا  الت  هُن  عن ال الة في ا، هذا بال سبة للوق بعد 

أمخن كأن ال ب   :ف ن عاثشة وابن عباس يقول مسألة كيفية القرا ة في ابق  

   قيييرأ في يييا بيييالبقرة، فعيييىل هيييذا الروايييية ييييدل عيييىل إن ال بييي  ويف ، قيييرأ في يييا يًفا
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 :قييرأ في ييا بييال  م، فكأنييه يقييول رواييية ابيين عبييد اهلل بيين  يييد عيين أ   او  عييىل أنييه

،  يذا األالكيية والشيافعية يقوليون بيأن القيرا ة في يا يف واحل ابلية  بأهنا قرأها ج يًرا

، هذا بام يتعلق ب الة الكسو . :يقولون  إن القرا ة في ا ج ًرا

إذا كييان قل ييا وقت ييا   بييد إن ُت ييىل ع ييد قييول اجلم ييور يف وقيي  حييت ال افليية، 

ة بوجو  افسو  أو الكسو ، ف ذا ُوجد ف نيه ُي يىل, متيى ف ن مرشوعيت ا مقيد

ت ت يي  ال ييالةن إذا انت يي  هييذه الييية، هييذا بال سييبة فسييو  الشييم , وهييذا قل ييا 

 باهلمجاع. 

الشييافع  ع ييد اهلمييام  وقييع افييال  يف كسييو  القميير، هييت ُي ييىل لييه أم  ن

 :القمير، فقيالإذا كسيف  الشيم  أو  :واهلمام أمحد ُي ىل  ذا امل  ف مياذا قيال

سيييوا  كيييان بال سيييبة للشيييم  أو القمييير ف نيييه ُي يييىل ليييه ال يييالة العا يييية وهيييو قيييول 

إن يف  :الشييافع  وقييول اهلمييام أمحييد، لكيين اهلمييام مالييل واهلمييام أبييو ح يفيية قييالوا 

 وسيبب افيال خسو  القمر   ُيرشع صالة مجاعية وإنيام ُي يىل ال ياس فيرا  ، 

  ي ييتمل عوا إىل ال ييالة، ولكيين ال بيي  هيو حييديئ عاثشيية فيي ذا رألييتم ذلييل فييافز

ملن أجيت خسيو  القمير، ولكين صيىل مين كسيو  الشيم ، فعيىل قيول الشيافع  

واهلمام أمحد أخذوا بالقيياس، وهيذا مين أقيو  األقيسية ع يد الفق يا ، ألنيه قيياس 

ن  عىل العلة ف هنا آيتان من آيا  اهلل، ف ذا رأليتم ذليل فيافزعوا  علة، فال ب  

وبيييني ال يييالة التييي  ذكرهيييا امل ييي ف, أميييا اهلميييام ماليييل واهلميييام أبيييو إىل ال يييالة 

إ  الكسييييو  فيييي ًذا نقترصيييي يف  مل ي ييييت ح يفيييية فتمسييييكوا باألصييييت قييييالوا ال بيييي  
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ال الة فقط عيىل الكسيو ، إميا إذا وقيع افسيو  في يىل ال ياس فيرا   ركعتيني 

واحل ابلية ركعتيني مين غيأ الكيفيية التي  ذكرهيا امل ي ف، وإن كيان قيول الشيافعية 

إهنييام آيتييني ميين آيييا  اهلل، » :بييني ه ييا العليية، قييال ه ييا أوجييه وأقييرب، ألن ال بيي  

ف ييذا يقتإيي إنييه ُيرشييع فسييو  القميير كييام  «فيي ذا رألييتم ذلييل فييافزعوا إىل ال ييالة

 .هذه املسألة الت  بقي رُشع لكسو  الشم ، 

و مطير غزيير يذكرها الفق ا  يف إذا وقع ه اص  لزال أو بركان أ بقي  مسألة

أو ظلميييية أو رييييي،، ف ييييت ُيرشيييييع  ييييان ع ييييد مج يييييور الفق ييييا    ُيرشييييع ال يييييالة إ  

للخسو  والكسو  ويف قول ع د احل ابلة وعليه بعيا الفق يا  عيىل أهنيا ُترشيع 

إهنييا آييية ميين » :قييال وكوهنييا ُترشييع هييذا قييوي ميين حيييئ ا سييتد ل، ألن ال بيي  

، فيي ذا ر الكونييية ف ييو آييية ميين آيييا  اهللفكييت مييا كييان خارًقييا ميين اليييواه «آيييا  اهلل

و يذا يكيون ذيام الكيالم يف كان ذلل فُأغب لل اس إن يفزعوا في ا إىل ال الة، 

 .هذه املسألة

, وهيذا عيىل افييار لكين )ُت ىل أما فيرا   وأميا مجاعيا ( :امل  ف قال ه ا

 : صييييالها، بييييت يقييييول الفق ييييا األفاييييت واألوىل أهنييييا ُت ييييىل مجاعيييية ألن ال بيييي  

وي بغيي  كييذلل أن ي ييلي ا ال سييا  ف نييه ثبيي  يف ال ييحيحني إن عاثشيية وأسييام  قييد 

 صلوا هذه ال الة.

هيييييذه صيييييالة ُتسييييييمى صيييييالة ا ستسيييييقا ، بقيييييي  أن نسيييييمع مسيييييألة يف صييييييالة 

ألا صىل صالة  ف ن ال ب   هت ُيرشع يف صالة الكسو  خطبة أم  نالكسو  
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إن الشييم  والقميير آيتييان » :قييالالكسييو  قييام خطيًبييا ومحييد اهلل وأث ييى عليييه ثييم 

, اختليييف الفق ييا  يف ف يييم هييذا احليييديئ، «ميين آييييا  اهلل    سييفان مليييو  عييييم

  ُترشيييييع خطبييييية يف صيييييالة  :األثمييييية الثالثييييية أبيييييو ح يفييييية وماليييييل وأمحيييييد يقوليييييون

ُترشيييع خطبييية يف صيييالة الكسيييو , والشيييافع   :كسيييو ، وقيييال اهلميييام الشيييافع 

ام وخطيييب وذكييير ال ييياس  يييذا، وافافييي  قييي ذسيييل  يييذا احليييديئ فييي ن ال بييي  

 :هيييذه سييي ة ثابتييية، لكييين اجلم يييور يقوليييون :القاعيييدة عييين اهلميييام الشيييافع , وقيييال

إن  :مل خيطييب يف الكسييو  خطبيية مسييتقلة، وإنييام ألييا تكلييم ال يياس وقييالوا  ال بيي  

 :, فال يياس قييالوا هييذا ألن االكسييو  هييذا ألييا وقييع كييان تييويف إبييراهيم ابيين ال بيي  

   ملو  عييم، وهذا كان ع دهم من اجلاهليية، فيأرا  ال بي  إن الشم  كسف

أن ي بيييه هيييذا، فليييم خيطيييب خطبييية اسيييتقاللية وإنيييام خطيييب لوجيييو  احلاجييية، فكيييأن 

احلاجة ه  الت  رشع  افطبة وليسي  ال يالة، وقيول اجلم يور ه يا أوجيه ألن 

 ن  يف خطبته عىل هذه املسألة. العلة وافحة إن ال ب  

 )املتن(

واحتب  القطر خر  ال اس أصالة ا ستسقا  إذا أجدب  األر   :الثالئ

في ييم  ييم ركعتييني ك ييالة  ,مييع اهلمييام متخشييعني متبييذلني متييذللني مترضييعني

ا ستغفار وتالوة اليا  الت   من العيد ثم خيطب  م خطبة واحدة ويكثر في ا

 عيييوا و،يييول ال ييياس أر ييييت م وإن خييير  مع يييم أهيييت الذمييية مل يم ,في يييا األمييير بيييه

 ويؤمرون أن ي فر وا عن املسلمني.
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 )الرشح(

، األليييف والسيييني ه ييييا الثاليييئ صيييالة ا ستسييييقا  ال يييي فيف جيييا  مع يييا ه يييا 

للطلب وهيو ظليب السيقية وهي  أنيه إذا أجيدب  األر  أو أقحطي  السيام  فليم 

ُت ييزل ما هييا ف نييه ُيرشييع ال ييالة، وهييذه سيي ة ثابتيية ب مجيياع األميية وهيي  سيي ة مؤكييدة 

ألييييا ُ ييييك  إليييييه ذلييييل، خيييير   إهنييييا ُترشييييع يف امل ييييىل، فيييي ن ال بيييي   واتفقييييوا عييييىل

 بال اس وصىل ركعتني وخطب في ا.

بأهنيا ُترشيع  يا ركعتيني م ف يلتني و يا  صالة ا ستسقا  اجلم ور يقولون:

   :يقييول -رمحيه اهلل–في ن أبيا ح يفية  وخيالف يف هيذه أبيو ح يفييةاألثمية اليثال , 

ا ستسيييقا  هيييو أن يستسيييق  اهلميييام عيييىل امل يييىل،  ُيرشيييع لالستسيييقا  صيييالة، وإنيييام

كيان يف ييوم اجلمعية  واستدل بام ثب  يف ال حيحني من حديئ أن  أن ال بي  

ييييا رسيييول اهلل قيييد قحطييي  السيييام   :عيييىل امل يييىل خيطيييب فيييدخت علييييه أعيييرا  وقيييال

وجفيي  األر ، وهلكيي  املييواال وجييف الييدرع، فييا عوا اهلل أن يسييقي ا، فرفييع 

استسيييييقى مييييين غيييييأ صيييييالة،  ال بييييي   :و عيييييا، فقيييييال أبيييييو ح يفيييييةيدييييييه  ال بييييي  

لقيييد ثبييي  يف ال يييحيحني مييين غيييأ ميييا وجيييه ومييين غيييأ ميييا    :واجلم يييور يقوليييون

هييييا وأ يييي رها احلييييديئ املتفييييق عليييييه حييييديئ  يييييد إن ال بيييي   يف  صييييحا  وأقوا

إًذا  :صييالة ا ستسييقا  خيير  ف ييىل  ييم ركعتييني ثييم حييول ر اثييه، فيياجلم ور قييالوا 

 :الة مسيييييييتقلة، وقيييييييول اجلم يييييييور أقيييييييو  وإن كيييييييان الفق يييييييا  يقوليييييييونُيرشيييييييع صييييييي

 -:ا ستسقا  ُيرشع يف صالته ثال  كيفيا 
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التيي  سيياق ا امل يي ف وهيي  أن ُي ييىل  ييا ركعتييني يف امل ييىل،  الكيفييية األوىل:

ه  أن ُيدعى عىل امل ىل, وهذا يكون يف يوم اجلمعية ميع ال ياس،  والكيفية الثانية:

أن ييدعو وهيم جليوس, أو ييدعون يف خليواهم، وهيذا مين بياب  والكيفية الثالثة:

 يف إنزال هذا املطر. اهلل سبحانه وتعاىلا ستغفار ومن باب ظلب الرمحة من 

)إذا قحط  السام  وُوجد السبب ف نه ُيرشع لل اس مع اهلمام :قال امل  ف

أن خييير  وعييا ة افييرو  يكييون يف وقيي  الاييحى ألن وقت ييا وقيي  حييت ال افليية، 

متبييذلني يف لبيياس رثييى ألن هييذا  :يع يي رجييون متخشييعني متوافييعني متبييذلني(خي

ظلييب املسيييك ة واهلل سيييبحانه وتعييياىل أوسيييع األبييواب يف اليييدخول علييييه هيييو بييياب 

 بييييد أن خيرجييييوا عييييىل هيييييية تييييدل عييييىل أهنييييم  :ا نكسييييار، وبيييياب املسييييك ة، فقييييال

ون بألبسية تيدل و  خيرجون متعطرين و  خيرجي اهلل سبحانه وتعاىلحمتاجني إىل 

عيييىل فخامييية أو تيييدل عيييىل اجليييو ة، وُيرشيييع في يييا إخيييرا  ال يييغأ والكبيييأ وال سيييا  

كييام يف  «ولييو  ال ييبيان الرفييع والشيييو  الركييع» :قييال والع يياثز، ألن ال بيي  

احلديئ، فقد ن  عىل أن هيذين ا ث يني سيبب  يف ا ستسيقا  أو سيبب يف املطير، 

  ستسقا ، ثم ي م  م ركعتني.فُيرشع في ا إخرا  هؤ   من أجت ا

وهييييو قييييول  هييييت  ييييا ركعتييييني عييييا يتنين نيتوقييييع افييييال  يف هيييياتني الييييركع

ي يم  يم ركعتيني  :اجلم ور األالكية واحل ابلة كام قيال امل ي ف، وقيال الشيافع 

ك ييالة العيييد يع يي  يكييىل يف األوىل سييبع ويف الثانييية مخيي  واسييتدل بحييديئ ابيين 

صيىل  يم ركعتيني ك يالة   ه الاميذي، إن ال بي  عباس يف س ن أ   او  وحس
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العيد، واجلم ور األالكية واحل ابلة يستدلون بحيديئ  ييد املتفيق علييه، إن ال بي  

 أظلييييق ركعتييييني  ل عييييىل إهنييييام ركعتييييني  صييييىل  ييييم ركعتييييني وحييييول ر اثييييه فلييييام

 كركعا  ال الة.

افطبيية كييام كعتني خيطييب فييي ام خطبيية وهييذه ثابتيية, وبعييد إذا صييىل اهلمييام اليير

فعييت يتوجيييه إىل القبليية وييييدعو رافًعييا يدييييه ثييم إذا انت يييى ميين اليييدعا  حييول ر اثيييه، 

هو أن ياع ما هو يف اليمني عىل اليسار هكذا، ما كيان يف  التحويت ع د اجلم ور

اليمييني يرجييع يف اليسييار عييىل اليير ا  الييذي يكييون يف عييىل الكتييف، وهييذا قييول أبييو 

, اجلم ييور يقولييون بييه، األالكييية واحل ابليية يقولييون ح يفيية   يكييون بييالتغيأ مطلًقييا

  مييييا كييييان يف  واهلمييييام الشييييافع  يقييييول:مييييا كييييان عييييىل اليمييييني  علييييه عييييىل اليسييييار 

األسفت  عله يف األعىل وهذا يسمى الت كي  وكال القولني ليه وج ياة وثبي  إن 

فعييت وحييول راثييه وهييذا ميين بيياب التفيياول لعييت اهلل إن ،ييول حال ييا ميين  ال بيي  

القحيييط إىل السيييقية وإىل املطييير و يييذا حتيييى يف اليييدعا  حتيييى يف ا ستسيييقا  كيييام يف 

البخييياري إنيييه إذا  عيييا   ييييدعو هكيييذا وإنيييام ييييدعو هكيييذا مييين بييياب التفييياول بتغييييأ 

ييدعو  يا اهلميام إذا ُوجيد , وعيىل ال ياس إن  احلال وهذا سي ة ثابتية عين ال بي  

 رب العاملني.خيرجوا إىل ذلل ألن يف ذلل انكسار ومذلة ل

امل ييييي ف قيييييال مسيييييألة هييييي  إن أهيييييت الذمييييية اليييييذين هيييييم الي يييييو  وال  يييييار  

وهيذا  )  ،رميون( :يريدون كذلل أن ي يلوا صيالة ا ستسيقا ، فقيال امل ي ف

إن أهت الذمية إذا أرا وا إن يستسيقوا   ،رميون مين سيقياهم بيت باتفاق الفق ا ، 
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تع يد للكيافر واملسيلم بر قيه، خيرجوا ألن ظليب الير ق واهلل سيبحانه وتعياىل قيد 

 : بد ه اص من قيدين اث ني إذا خر  أهت الذمة يف ا ستسقا إ  أنه 

إهنم  واألمر الثا :إذا استسقوا خيرجون يف نف  اليوم مع املسلمني،  أوً :

  يكونون مع املسيلمني يف نفي  املكيان، بيت  بيد أن ي فير وا يف مكيان ألن ثبي  

هييييذا عييييار   :ا هم رً،ييييا  ييييذا ألييييا رأوا عارًفييييا, قييييالوا إن عييييا  ألييييا استسييييقوا جيييي

هييذا عييار  يمطرنييا، ألييا رأوه ظ ييوا بأنييه سييقية بييت كييان  :مسييتقبت أو يييت م قييالوا 

في ييييا عيييييدم، فييييي ًذا إذا استسيييييقوا ُيستسيييييقى ميييييع املسيييييلمني إ  أهنيييييم ي عزليييييون حتيييييى 

ي ييييب م مييين غيييأ إصيييابة  نسيييأل اهلل السيييالمة والعافييييةجيييا هم سيييخط أو عيييذاب 

سلمني وخيرجون مع املسلمني يف نف  اليوم قال الفق ا  ألياذان ألن نكين أنيه امل

إذا خرجيييوا يف غيييأ ذليييل الييييوم قيييد ي يييا   أن يقيييع فييييه سيييقية فقيييد يبتسيييم بعيييا 

املسلمني بأن هذا بسبب أوئلل فدرً ا  ذه املفسدة ف هنم خيرجوا يف نفي  الييوم 

ال يييفا  الثالثييية التييي   ميييع املسيييلمني وبيييذلل يكتميييت هيييذا البييياب وتكتميييت هيييذه

رُشعييييي   يييييا اجلامعييييية وهييييي  صيييييالة اليييييااوي، والكسيييييو  وا ستسيييييقا , ونيييييؤخر 

   .الدرب افام  إىل الدرس القا م

 ويف هذا القدر كفاية وصلوا  ر  وسالمه عىل سيدنا حممد.   

 


